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وایات تفسیری سوره اللیل  بازشناسی ابودحداح در ر

 1شادی نفیسی
2منصوره السادات خاتمی

 

 یدهچک
سنت سوره اللیل به سهبب انفها  ابهوبکر در مکهه نهازل شهده اسهت؛ امها  به نظر اجماع اهل

آورد.  روایات تفاسیر شیعی ماجرای انفا  ابودحداح در مدینه را ذیل آیات ایهن سهوره مهی
در این مجال عدم قطعیهت مّکهی بهودن سهوره اللیهل پهغ از بررسهی روایهات ترتیهب نهزول و 

گزارش میخصائص سور مّکی و مدن شود و با تدقی  در منابع رجالی و تهاریخی درمهی  ی 
که ابودحداح بها ثابهت بهن دحهداح متفهاوت اسهت. ابودحهداح مهی توانهد بها توجهه بهه  یابیم 

(، شواهدی همچون شعر سفیان بن مصعب ثوری )از اصحاب راستین امهام صهاد 
ن و سههابقه جعههل معنههای لغههوی ابودحههداح، سههیا  آیههات دیگههر سههوره، آیههات انفهها  در قههرآ

 باشد. برای سایرین، شخص امام علی فضایل علی
ابودحداح، روایات تفسیری سوره اللیل، ثابت بن دحداح، مدنی بهودن سهوره  : ها کلید واژه
 اللیل.

ح مسأله   طر
کهه از آن زمهره بهه رفهع  فواید متعددی برای روایات سبب نزول در بیان عالمهان اسهالمی آمهده 

گرچههه حکهم آیههه بهه سههبب نهزول اختصههاص  تهر آن مههی م روشههنابههام از آیههه و فهه کهرد.  تهوان اشههاره 
کهه آیهات بهه  کسهانی اسهت  که برای اسباب نزول ذکر شده، شهناخت  ندارد، اما از دیگر فوایدی 

 3است تا امر مشتبه نگردد. ها نازل شده طور مشخص درباره آن
کههه دربههاره سههبب نههز    ول آن اخههتالف وجههود دارد؛ در ایههن میههان، سههوره اللیههل از سههوری اسههت 

                                                   
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران) 1  (.shadinafisi@ut.ac.ir. دانشیار 

 (.Khatami_ma@yahoo.comدانشگاه تهران)نویسندة مسئول(). دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث  2
 .106، ص1، جمناهل العرفان.  3
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که مّکهی و مهدنی بهودن سهوره را نیهز تحهت تهرثیر قهرار مهی دههد. برخهی علمها آن را مّکهی  اختالفی 
هْؤتِی َماَلهه  َیَتَزکهَی  :21تا  17شمرده و ذیل آیات  هِذى ی 

َ
ْتَقی اّل

َ َْ به  ا َجّنَ َحهد  ِعنهَده  ِمهن   َو َسی 
َ
َِ َو َمها 

 اْبِتَغ 
َ
اّل جَزى َِ ْعَمة  ت  ْعلَی ّنِ

َ َْ ِه ا ّبِ کردن بردگهان را در  َو َلَسْوَف َیْرضی اَ  َوْجِه َر ، انفا  ابوبکر در آزاد 
انهد؛ مهثاًل منهاع قطهان در  اند و در این باره به خود تردیدی راه نداده مکه سبب نزول سوره دانسته

گههزارش نمههوده، بههه قطعیههت بههه مّکههی بههودن ایههن سههور کههه دوازده سههوره را اختالفههی  ه حکههم حههالی 
 4رانده است.

ْعَطی سوره اللیل: 6تا  5اما برخی دیگر، ذیل آیات    
َ
ا َمْن أ ّمَ

َ
َقی  َفر ْسهنَی   َو اّتَ َ  ِبالح    ،َو َصهّدَ

کهرده انهد و بهر پایهه  سبب نزول تمام سوره را ابودحهداح انصهاری و مهاجرای ایشهان در مدینهه نقهل 
انهد؛ امها  الهب ایشهان سهوره را مّکهی  هدر مدینهه دانسهت برخی روایهات، بهه سهبب انفها  علهی

اند. عالمه طبرسی نیز سوره را به اجماع مّکی دانسته، ولی در بیان سبب نزول به نقهل از  شمرده
آورد؛  واحههدی، بههه َسههناد متصههل از عکرمههه، از ابههن عبههاا، مههاجرای ابودحههداح را در مدینههه مههی

کهردن بهردهگرچه بعهد از آن قهول ابهن زبیهر را در سهبب نهزول آیهه، ابهوب ههایی ماننهد بهالل و  کر و آزاد 
کههه فخهررازی آن را اجمههاع  عهامر بهن فهیههره و  یهره در مکههه، در اوایهل بعثههت نقهل مهی کنههد؛ قهولی 

عالمهه  7و6گوید: بهتر است آیات بر عموم خهود حمهل شهوند. طبرسی در آخر می 5داند. علما می
دانهد. ایهن اخهتالف  محتمهل مهیطباطبایی بر حسب سیا  آیات، مّکی یا مدنی بودن سهوره را 

کاوش در زمینه سبب نزول و مّکی و مدنی  بین مّکی و مدنی بودن سوره و سبب نزول آن، لزوم 
کهاوی مّکهی و مهدنی بهودن  بودن سوره اللیل را برای ما روشن می سازد. در این پهژوهش پهغ از وا

داتی بههرای تعیههین بنههدی نمههوده و مؤیهه سههوره، سههبب نههزول سههوره را طبهه  روایههات رسههیده، تقسههیم
 ایم. به عنوان سبب نزول یافته علی
 17سنت در بیان سبب نزول آیهات در مورد پیشینه این تحقی ، پژوهشی درباره تفسیر اهل   
که یکی از مستندات مهم ایشان در اثبات افضلیت و خالفت ابوبکر است  -سوره اللیل  21تا 
که به دو محور  - هها را از  پرداختهه و آن« تحلیل درونی از آیات» و« روایات و اجماع»انجام شده 

لحاظ سندی ضعی  و از لحاظ متن با تعارز و تناقض و اشکاالت دیگر همراه یافته است 
                                                   

 . 55، صمباحث فی علوم القرآن.  4

 .204، ص31، جمفاتیآ الغیب.  5
گاه آیات اعم از سبب نزول خود، نازل شده اند؛ یعنی عمومیت معنای آیات عالوه بر خصوصیت سبب و ترمین هدف  6  .

 د آن، متضمن معنای بیشتری نیز هست.و ادای مقصو
 .76، ص10، جمجمع البیان.  7
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ایهن مقالهه بهه تقویهت ایهن  8که اجماعی مبنی بر نزول ایهن آیهات دربهاره ابهوبکر وجهود نهدارد. و آن
 کند. کمک می -که سبب نزول سوره اللیل، ابودحداح است  -دیدگاه 

 . مّکی یا مدنی بودن سوره اللیل1
شناخت صحیآ مناسبات عصر نزول و مّکی و مدنی بودن سور در تفسیر آیات و فهم بهتر 

کالمی نیز مّکی یا مدنی بودن آیات و سور حهائز  نماید. در استدالل کالم الهی ضروری می های 
تههدقی  در تطبیهه  ایههن مهههم الزم  اهمیههت اسههت و سههازگاری اسههباب نههزول بهها وقههایع آن زمههان و

شناسایی مکی و مدنی بودن سوره اللیل ابتدا به بررسهی آنچهه از صهحابه و تهابعین  است. براى
 پردازیم. در ترتیب نزول سور روایت شده، می

ول سور1-1 وایات ترتیب نز ی یا مدنی بودن سوره اللیل با توجه به ر رسی مک   . بر
کهن که در  متعل  به ابن شهاب زهری است؛ سهوره اللیهل هشهتمین  ترین منبع ترتیب نزول 

که در چینش قرآن  سوره نازل شده بر پیامبر محمد بن ضریغ  9مین سوره است.92است 
کههه بههر  نیههز بههه نقههل از ابههن عبههاا بهها اخههتالف بههر سههر سههوره فاتحههه سههوره اللیههل را نهمههین سههوره ای 

اللیهههل را در زمهههره سهههور مهههدنی امههها قاسهههم بهههن سهههالم سهههوره  10دانهههد. نهههازل شهههده، مهههی پیهههامبر
گرچهه پهیش از آن 12التحبیهرایهن قهول را سهیوطی نیهز در  11شهمارد. می خهاطر نشهان نمهوده اسهت؛ 

نیهههز ایهههن قهههول را از قتهههاده متهههذکر االتقهههان و در  13سهههوره اللیهههل را جهههزو سهههور مّکهههی شهههمرده اسهههت
 14شود. می
ین سهوره مّکهی اسههت؛ ابهن نهدیم بهه نقههل از مجاههد بهاز ههم سهوره اللیههل هشهتمالفهرسهت در    

گرچه چینش سور ما قبل و ما بعد آن متفاوت است. ابن جوزی از قول ابن شیطا سوره اللیل را 
مطهاب  ترتیههب ابههن  علههوم القههرآن البرهههان فهیترتیههب زرکشهی در  15مّکهی محسههوب نمهوده اسههت.

                                                   
 «.سوره اللیل 17-21سنت از آیات  بررسی تفسیر اهل». ر. :  8
 .37-42، صتنزیل القرآن.  9

 .33-36، ص1، جفضائل القرآن.  10
 .226، ص2. همان، ج 11
 .35، صالتحبیر.  12
 .34. همان، ص 13
 .60، ص1، جاْلتقان.  14
 .160، صن اَفنانفنو.  15
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کهه سهوره اللیهل نهمهین سهوره نهازل شهده در م التمهید فی علوم القرآندر  16شهاب زهری است.
کههه در چیهنش قههرآن  کههه  92اسهت  مههین سهوره واقههع شههده اسهت. آیههت اَّلل معرفههت اضهافه نمههوده 

اند، اما سهند آن مقطهوع و  یهر موصهول  گرچه برخی سوره را به خاطر سبب نزولش مدنی شمرده
مباحهث صهبحی صهالآ در  17است؛ به عالوه، آیه مذکور تمامًا بر فحوای قصه منطب  نیسهت.

کهه  اللیل را از جمله سوری می سوره فی علوم القرآن که مؤرخان و مفسران اتفا  نظر دارنهد  داند 
مباحهث مناع قطهان نیهز در  18در اوایل وحی یا به عبارتی در مرحله اولیه مکی نازل شده است.

سوره اللیل را حتی جزو سور اختالفی هم نیاورده و به قطعیت به مّکی بهودن آن  فی علوم القرآن
گهزارش نمهوده اسهت.حکم رانده است؛ ایه کهه وی دوازده سهوره را اختالفهی   19ن درحهالی اسهت 

کتاب  ذکر نمهوده و دقیقهًا  الناسخ و المنسوخزرقانی نیز بهترین قول را نظر ابو الحسن حصار در 
 20مشابه مناع قطان دعوی قطعیت مّکی بودن سوره اللیل را نموده است.

که از متقدمین قاسم بن سالم د    سوره اللیل را مدنی و ابهن  فضائل القرآنر نتیجه سخن، آن 
گفتهه قاسهم  شهاب زهری آن را مّکی می آورد؛ اما علمای متاخر همگی به قهول زههری معتقهد و 

اند؛ مثاًل سهیوطی  نهند و حتی این سوره را جزو موارد اختالفی هم نیاورده بن سالم را وقعی نمی
امها  21ش آورده،التحبیهرو قول او را عینًا در قاسم بن سالم است  فضائل القرآنکه خود وامدار  -
شهاید سهبب آن اجمهاع عامهه در سهبب نهزول  22دههد. حکهم بهه مّکهی بهودن سهوره مهی اْلتقاندر 

گههاه دالیلههی نظیههر مخفههی نمههودن مناقههب اهههل کههه  ، بههزر  جلههوه دادن بیههت مّکههی آن باشههد 
کلههی، وارونههه جلههوه دادن حقههای  در بیههان روایههت سههبب  دیگههران، و بههه   نههزول نقههش داشههته طههور 

 23است.
ی و مدنی1-2 رسی سوره اللیل با توجه به ضوابط و خصائص سور مک   . بر

کهرده ههاى مّکهی ضهابطه براى تشخیص سهوره انهد؛ از آن جملهه از ابهن  ههاى مختلفهی تعیهین 
                                                   

 .280، ص1، جالبرهان.  16
 .135، ص1، جالتمهید.  17
 .185، صمباحث فی علوم القرآن.  18
 .55. همان، ص 19
 .228، صمناهل العرفان.  20
 .35، صالتحبیر.  21
 .68، ص1، جاْلتقان.  22
 .74، صتقسیمات قرآنی و سور مّکی و مدنی.  23
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کههه سههوره کههه بعضههی از ایههن  هههاى مفّصههل همههه مکههی اسههت، ولههی مههی مسههعود نقههل شههده  دانههیم 
ههاى  هجرت نازل شده و ممکن است نظر ابن مسعود بهر ا لهب سهوره ها چون نصر پغ از سوره

کّلهی سهوره 24ها بوده است. مفّصل و نه بر همه آن و   ههاى مّکهی، نشهانه از میان دیگهر خصهائص 
که ما را به شناسایی مکی از مدنی بودن سوره اللیل رهنمون شهود، وجهود نهدارد؛ امها از  قرینه اى 

که براى تشخی میان ضابطه توان به سنت صدقه و اعطهای مهال  ص سور مدنی آمده، میهایی 
گرفته است. اما این ویژگی نمی که در این سوره مورد توجه قرار  کرد  تواند لزومًا  در راه خدا اشاره 

که کند؛ چرا  که به صورت یک حکهم شهرعی و  سنت یادشده قبل از این  مدنی بودن آن را ثابت 
جود داشته است و صحبت درباره آن مهانع مّکهی بهودن سهوره فریضه در بیاید نیز در ایام مّکی و

کوتاهی آیهات و در مجمهوع  ویژگی شود و اما در خصوص  نمی های اسلوبی سور مّکی و مدنی، 
 دهد. کوتاهی سوره اللیل به خصوصیات آیات و سور مّکی ما را سو  می

کید و الفاظ تثبیت مانند سوگند در آیه     کهه سهه بهار « َّن »یها لفهم  سوره 2و 1کثرت اسلوب تر
کثرت فواصل به عالوه تعبیهر و وزن  تکرار شده، مجددًا ما را به مّکی بودن سوره سو  می دهد. 

وسجع نیرومند از ابتدا تا انتهای سوره از حیث خصوصیات اسلوبی مّکی بودن سهوره را ترییهد 
کههه ذکههر بهشهههت نمایههد. در بررسهههی خصههایص موضههوعی سهههوره اللیههل مههی مههی و دوزخ و  بینهههیم 

که خود از خصوصیات قهرآن مّکهی بهه  توصی  آن ها در این سوره درباره اصول اعتقادی است 
رود؛ امها ایههن ویژگهی اختصهاص بهه سههور مّکهی نهدارد و در برخهی سههور مهدنی ههم مههورد  شهمار مهی

 سوره مجادله.  6سوره نسا  و یا  87سوره بقره یا  259و4،28،123یادکرد است؛ مانند آیات 
که از    دیگر خصوصیات موضوعی سور مّکی، مذمت عادات و رسوم زشت و ناپسند است 

گر چه در این سوره نیز بخل و بی نیازی مورد نکوهش واقع شهده، امها ایهن رذیلهه اختصهاص بهه  ا
که جزو احکام  -های واجب و مستحب مالی  آداب جاهلی ندارد و اتفاقًا وقتی موضوع انفا 

یابهد. نتیجهه آنچهه  تری می شود و مفهوم جدی تر می آید، پررنگ میبه میان  -شرع اسالم است 
یهک خصهائص و ضهوابط سهور بهه قطعیهت حکهم بهه مّکهی و مهدنی بهودن  که هیچ گفته شد، این
گرچه موضوع انفا   سوره نمی صهبغه مهدنی بهودن  -که در این سهوره مهورد توجهه اسهت  -دهد؛ 

 کند. آن را تقویت می
کهه بهر خهالف روال دانشهمندان تر ذکر ش که پیش چنان    کسهی  د، عالمه طباطبایی بهه عنهوان 

پههیش از خههود، مههال  خههود را در بحههث مکههی و مههدنی بههودن سههور تنههها سههیا  آیههات و مطالههب 
                                                   

 .606، صتاریخ قرآن.  24
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هههر دو احتمههال مّکههی یهها مههدنی بههودن سههوره اللیههل را هههر دو ممکههن  25موجههود در سههوره قههرار داده،
 26داند. می

 مفسران. سبب نزول سوره اللیل از دیدگاه 2

سهنت دربهاره سهبب نهزول سهوره اللیهل بخشهش و انفها  سهه  در روایات تفسیری شیعه و اهل
گرچه برخی ذیل آیات  که  آمده، اما در هر  7تا  4و برخی ذیل آیات  21تا 17نفر ذکر شده است 

کل سوره در این باب شده است:  . انفا  ابوبکر در مکه و به 1دو مورد، این سبب موجب نزول 
کهه فخهر رازی ادعهای اجمهاع عامهه را در ایهن مهورد دارد؛ تبع آن . 2اثبات مّکی بودن سوره اللیل 

کثههر مفسههران شهههیعی  کهههه بههه قههول عالمهههه طباطبههایی مههورد اتفههها  ا انفهها  ابودحههداح در مدینههه 
کههن ماننههد  . مهاجرای انفهها  علهی3اسهت؛ آمههده و  تفسهیر فههرات الکهوفیکههه در منهابع روایههی 

 در این مجال آمده است.دالیلی برای تقویت آن 
ول 2-1  . انفاق ابوبکر به عنوان سبب نز

کهنتفسیر مقاتلدر  که ابهوبکر بهر  ، به عنوان یکی از  ترین تفاسیر، ذیل آیات سوره اللیل آمده 
که دید بهالل را بهه خهاطر اسهالمش شهکنجه مهی ابوسفیان می دهنهد و سهنگی را بهر روی  گذشت 

گذاشههته و او را در عههذاب شهه گفههت: آیهها عبههدی را بههه خههاطر  دیدی قههرار دادهسههینه او  انههد. ابههوبکر 
دهید؟ ابوسفیان جواب داد: این عبد سهیاه فسهادی جهز )عقیهده( تهو و  معرفت رّبش عذاب می

گفهت: او را بهه مهن بفهروش. بهه خهدا قسهمو او از نشین تو )یعنهی رسهول اَّلل هم ( نهدارد. ابهوبکر 
گههذار  بههه عههوز بنههدهانبههوهی طههال بههرای مههن ارزشههمندتر اسههت. او را  ای بههر دیههن خههودت بههه تههو وا

کنهد و بعهد بهه  ابن جریر طبهری نیهز سهبب نهزول را بهه نقهل از مقاتهل، ابهوبکر ذکهر مهی 27کنم...  می
کههه اسههالم آورده بودنههد، آزاد  زبیههر در ایههن بههاره مههی روایههت ابههن کههه ابههوبکر زنههان و پیرزنههانی را  پههردازد 

کاش مردانی  می گفت:  که پدرش به او  کهه همهراه تهو بودنهد و تهو را حمایهت  را آزاد مهیکرد  کهردی 
حهاتم روایهت را از  ابهن ابهی 28کردند. ابوبکر پاسخ داد: من بهه آنچهه نهزد خداسهت، امیهد دارم. می

که ابوبکر بالل را از امیة بن خل  خرید و آیهات  ابن مسعود نقل می سهوره اللیهل نهازل  5تها 1کند 

                                                   
 .74، صو سور مّکی و مدنی تقسیمات قرآنی.  25
 .30، ص20، جالمیزان.  26
 .721-724، ص4، جتفسیر مقاتل.  27
 .142، ص30، ججامع البیان.  28
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که ابوبکر  شد و از عروه نقل می شدند  که به واسطه ایمان به خدا عذاب می -هفت برده را کند 
که درباره او  - کرد  ْتَقیآزاد 

َ َْ َها ا ب  َجّنَ   29تا آخر سوره نازل شد. َسی 
کهه ایهن سهوره دربههاره ابهوبکر نهازل شهده    گون آمهده اسههت  گونها کهه فخههر  30در تفاسهیر  تهها جهایی 

گفته:  کبیرش   در تفسیر 

کلمههه اتقههی، ابههوبکر  د بههر ایههنهمههه مفسههرین اجمههاع دارنهه کههه مههراد از آن، یعنههی از 
  31است.

روایت را از عبد الرحمن بهن حمهدان بها َسهناد از عهامر بهن عبهد اَّلل  اسباب النزولواحدی در 
گردیهده اسهت و از عبهد  می که آیات مذکور تها آخهر سهوره در حه  ابهوبکر نهازل  آورد و افزوده است 

که  کرده   گفت:  بر منبر میاَّلل بن زبیر نیز نقل 
که چنین  خرید و آزاد می ابوبکر بردگان ضعی  را می گفت: حال  ساخت. پدرش 

کنهد و قهادر بهه دفهاع از تهو  می کهه پشهتت را محکهم  کسی را آزاد سازى  کاش  کنی، 
گفهههت: مهههن مهههدافع و هههم بهههدین  18و  17خهههواهم و آیهههه  پشهههت نمهههی باشههد. ابهههوبکر 
گردید و از ابن عباا نیز  که بهالل پهغ از اسهالم آوردن مناسبت نازل  روایت شده 

کرد. مشرکان از دست او به مالکش عبهد اَّلل  ها رفت و آن به سراغ بت ها را ملّوث 
بن جدعان شکوه بردند. عبد اَّلل صهد شهتر بهراى قربهانی بتهان بهه ایشهان بخشهید و 

کشهیدند و او  یگزار داغ بهه شهکنجه  د، احه»بالل را نیز به دستشان س رد. او را در ر
گفت: احد تو را نجات می گفت. رسول اَّلل می« احد گذشت و  دهد و به  بر او 

که بالل را عذاب می دهنهد. ابهوبکر بهه قیمهت یهک رطهل طهال )برابهر  ابوبکر خبر داد 
گفتند: این به خاطر سهابقه خهوب و حقهی بهود  180 مثقال( بالل را خرید. مشرکان 

گردیهد. ابهوبکر بهن حهارث در روایتهی از نهاز 20و 19که بالل بهر ابهوبکر داشهت و آیهه  ل 
که آیات   عبد اَّلل بن عباا این سوره نیز به همین مناسبت نازل  4 -1آورده است 

شده است: ابوبکر بالل را از امیة بن خل  در برابر یهک بهرده و ده اوقیهه )ههر اوقیهه 
کههرد و ایهههن ّنَ َسهههْع فرمایههد  کههه قههرآن مهههی معههادل هفههت مثقهههال( خریههد و آزاد  ْم َِ َیک 

ی  32منظور سعی ابوبکر و امیة بن خل  است.، َلَشّتَ
                                                   

 .3440، ص10، جتفسیر القرآن العظیم.  29
کثیر(، جتفسیرالقرآن العظیم. به عنوان نمونه ر. :  30  .598، ص5، ججواهر الحسان؛ 407، ص8)ْلبن 
 .204ص، 31، جمفاتیآ الغیب.  31
 .240-242، صاسباب النزول.  32
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ول 2-2  . انفاق ابودحداح به عنوان سبب نز
کهه از آن جنهاب شهنیدم در تفسهیر آیهه  حمیری از ابی الحسن رضا کهرده  و حدیثی نقهل 

فرمههود: مههردی در حیههاط خانههه مسههلمانی درخههت خرمههایی داشههت و بههه  مههی اللیههل اذا یغشههی
شهکایت  شد، صاحب خانهه نهزد رسهول خهدا اعث زحمت صاحب خانه میهمین بهانه ب

کرد. حضرت، صهاحب درخهت را خواسهت؛ وقتهی آمهد، فرمهود: درخهت خرمایهت را بهه درخهت 
گفهت خرمهایی در بهشهت مهی کنیهه -: نهه و نفروخهت. مهردی از انصهار  فروشهی؟ آن مهرد  اش  کهه 

گفهت: درخهت خرمایهت از این معامله خبردار شد. نزد صاحب نخ -ابودحداح بود  له رفهت و 
رفههت و  را در مقابههل بههاغ مههن، بههه مههن بفههروش؛ آن مههرد پههذیرفت. ابودحههداح نههزد رسههول خههدا

کرد: درخت خرمهای فالنهی را در مقابهل بها م خریهدم، حضهرت فرمهود: در مقابهل با هت  عرز 
که خدای تعالی بر پیهامبرش ایهن آیهه  یک درخت خرمای بهشتی خواهی داشت. در اینجا بود 

کرد:  ؛ یعنی درخت خرمها را و ما خل  الذکر و االنثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطیرا نازل 
کههه رسههول خههدا  یعنههی وعههده نخلههه اتقههی و صههد  بالحسههنیبدهههد و  فسنیسههره داد  ای 
بههدون ذکهر نهام امههام در ذیهل آیههات، مهاجرای ابودحههداح  تفسههیر القمهیدر  33.... تهردی للیسهری
 34که مراد از اَتقی را نیز ابودحداح دانسته است. نبها االتقیسیجآمده تا آیه 

که او به سند متصهل و مرفهوع خهود، از  مجمع البیانطبرسی در     کرده  قصه را از واحدی نقل 
که مردی از انصهار وارد معاملهه آن درخهت خرمها شهد و  عکرمه، از ابن عباا آورده و در آن آمده 

کرد و در آخهر آ بخشهید.  ن را بهه چههل درخهت خریهد و بهه رسهول خهدابا صاحبش صحبت 
کههه  ههم آن را بههه صههاحب رسهول خههدا کههرده  خانهه بخشههید و سه غ طبرسههی از عطهها  روایهت 

حاتم به نقهل از ابهن عبهاا  این روایت را نیز ابن ابی 35گفت: نام خریدار درخت ابودحداح بود.
کهه پهغ از آن  آورد و ایهن ی را مهیو ثعلبی نیز به نقهل از عطها  مهاجرای ابودحهداح انصهار 36آورده
عهههذو  و عهههذو  َبهههی الدحهههداح فهههی »فرمهههود:  گذشهههت و مهههی بهههر ابودحهههداح مهههی پیهههامبر
 38آورد. قرطبی نیز با اند  تفاوتی این سبب نزول را می 37«.الجنة

                                                   
 .589، ص5، جنورالثقلین.  33
 .425-426، ص2، جتفسیر القمی.  34
 .757-760، ص10، جمجمع البیان.  35
 .3440، ص10، جتفسیر القرآن العظیم.  36
 .220-221، ص10، جالکش  و البیان.  37
 .90، ص21، جالجامع َحکام القرآن.  38
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کثیههر نیههز بههه نقههل از ابههن ابههی    پههردازد؛ امهها در ادامههه  حههاتم بههه ذکههر مههاجرای ابودحههداح مههی ابههن 
کهه مهی ایههن حهدیث، جههدًا  ریهب اسههت، ولهی علتههی بهرای  ریههب الحهدیث بههودن آن ذکههر  گویههد 
39کند. نمی

 

سههوره، همههان ابودحههداح  17کههه اَتقههی را در آیههه  -عالمههه پههغ از ذکههر قههول علههی بههن ابههراهیم    
که در طر  روایی شیعه این قول از ائمه می -داند  می  40روایت شده است. گوید 
ول به عنوان سب . انفاق علی2-3  ب نز

کهوفی بهه صهورت معهنعن، از  تفسیر فرات الکوفیدر  از أبوالقاسهم علهوی، از فهرات بهن َبهراهیم 
 آمده است:  علی بن الحسین

کههه نخلههی داشههت. صههاحب نخههل بههراى  مههرد فقیههری در همسههایگی توانمنههدی بههود 
رفههت. از خرماهههایش چنههدتایی بههه خانههه مههرد فقیههر  خرماچیههدن بههاالى نخههل مههی

گرفهت و  داشتند و آن مرد از نخل فرود آمده، خرماهها را مهی ها بر می افتاد و بچه می
گذاشهههته بودنهههد، بههها انگشهههت بیهههرون مهههی گهههر در دهانشهههان  آورد. مهههرد عیهههالوار نهههزد  ا

کههرد. حضههرت فرمههود: تههو بههرو و آنگههاه پیغمبههر ، از رفتههار صههاحب نخههل شههکوه 
کههه شههاخه کههرده، فرمههود: آن یههک نخلههت را  خانههه  اش بههه صههاحب نخههل را مالقههات 

کههغ رفتههه، بههه مهن مههی کههه در برابهرش تههو را در بهشههت نخلههی باشههد؟  فهالن  بخشههی 
گفت: مهن نقهد را بهه نسهیه نمهی کهه بهه  فروشهم. پیهامبر صاحب نخل  در حهالی 

گریسهههت. در راه بههها امیهههر المههومنین علهههی بهههن ابهههی  رفهههت، مههی سههمت مسهههجد مهههی
گفههت: یههها رسهههول اَّلل طالههب کهههه بهههه ایشهههان  گریهههه بهههرای چهههه  برخهههورد نمهههود 
او را از مهاجرا بها خبهر نمهود.  کنید؟ خداوند چشمان شما را نگریاندو پیامبر می
کرد و آن را به مرد فقیر بخشید. جبرئیل  علی رفت و معامله آن درخت را تمام 

ذا َیْغشینازل شد و فرمود: یا محمدو اقرأ:  ْیِل َِ
ی * َو ما َخَلَ    َو الّلَ ذا َتَجّلَ هاِر َِ

َو الّنَ
ْنثهیالّذَ 

 َْ فرمهود: ایهن سهوره دربهاره تهو نهازل شهده  بهه علهی . پیهامبر...  َکَر َو ا
 است. 

در این تفسیر، به صورت دیگری نیز ماجرا از فهرات، بهه نقهل از علهی بهن محمهد بهن علهی بهن 
کهه در ایههن نقههل هههم بههاز  أبهی حفههص اَعشههی، معههنعن از موسههی بهن عیسههی انصههاری نقههل شههده 

                                                   
 .407، ص8، جتفسیرالقرآن العظیم.  39
 .306، ص20، جالمیزان.  40
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 41نازل شده است. لیانفا  ع  سوره به سبب

 به عنوان سبب نزول . مؤید تعیین علی3
کهه سهبب نهزول سهوم را بهرای سهوره  کهه بهه قهراین و دالیلهی بپهردازیم  در این مجال برآن شدیم 

 کند. تریید و تقویت می -است  که انفا  علی -اللیل 
 برای دیگران . سابقه جعل فضایل علی3-1

ثبهات افضهلیت و خالفهت ابهوبکر سهبب نهزول سهوره سهنت در ا یکی از مسهتندات مههم اههل
گونههه گفته اللیههل اسههت؛ بههه  کههه  سههنت بههرای اثبههات  اهل«. بکههر سههورة و اللیههل سههورة أبی»انههد:  ای 

کرده مههدعای خههود بههه کههه از دیههدگاه  بههه روایههات و اجمههاع و تحلیههل درونههی از آیههات اسههتناد  انههد 
لحاظ سندی ضعی  و از لحاظ مهتن  ها از متکلمان و مفسران شیعه، روایات مورد استناد آن

با تعارز و تناقض و اشکاالت دیگر همراه است و اجماعی نیز مبنی بر نزول این آیهات دربهاره 
کههه ایشههان بههرای مخفههی  ابههوبکر وجههود نههدارد. عههالوه بههر ایههن، در سههابقه تههاریخی بنههی امیههه آمههده 

گروهههی تشههکیل داشههتن فضههایل امههام علههی نگههه دادنههد تهها در حهه   و نیههز تعظههیم مقههام خلفهها، 
کنند و به پیامبر اسالم خلفای سه  نسبت بدهند.  گانه روایت جعل 

 گوید: ابن جوزی در این باره می
  42... .بکر فضاِل قد تعصب ق م َل خًل  ا م شدعون ال مسک بالسنِ قد وضع ا  بى

گروهی به نام بکریه یاد می ابن ابی  وید: گ ها می کند و درباره آن الحدید شافعی، از 
که شیعیان چهه می یه دیدند  هها نیهز در مقابهل بهرای ابهوبکر بهه  کننهد، آن و چون بکّر

کههه در شههرن  -« حههدیث اخههّوت»جعههل روایههات روی آوردنههد؛ بههرای مثههال، در برابههر 
کنت متخذًا خلیالً »حدیث  -است  امیرالمومنین قلم و »و در برابر حدیث « لو 

کتابهًا ال یختله   اکتب فیهه البی ایتونی بدواة و بیاز»های  ، حدیث«دوات بکهر 
 44و43را برساختند.« یابی اَّلل و المسلمون اال ابابکر»و « علیه اثنان

                                                   
 .726و725،ح565-567، صتفسیر فرات الکوفی.  41
گروهههی بی 42 کههه مههّدعی تمسههک بههه سههنت .   …انههد اند، از سههر تعصههب دسههت بههه جعههل فضههائل بههرای ابههوبکر زده اهمیههت 

 (.303، ص1، جالموضوعات)
 .48، ص11، جشرح نهج البال ه.  43
 «.سوره اللیل 17-21آیات سنت از  بررسی تفسیر اهل». ر. :  44
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سنت درباره نزول آیهه بهه  اند و منکر روایات اهل اما شیعه همگی روایت ابودحداح را پذیرفته  
ی اسهت اند. دلیهل مهورد اعتمادشهان صهحیآ حمیهری و روایهات دیگهر سبب انفا  ابوبکر شده
 45رساند.  که همان مفاد را می

ول آیه 3-2  . شعر سفیان بن مصعب عبدى درباره نز
بههه نههام سهفیان بههن مصههعب عبهدى از شههعراى بههزر  شههیعه  یکهی از اصههحاب امههام ششهم

کهههه تمهههام اشهههعار وى در فضهههایل و مناقهههب اههههل اسهههت. در روایتهههی از امهههام  بیهههت اسهههت 
که:   صاد   46؛«وا اوالدکهم شهعر عبهدى فاّنهه علهی دیهن اَّللیا معشهر الشهیعهو علمه»نقل شده 

یعنههی مسههلمانی مسههتقیم و صههحیآ العقیههده اسههت و لههذا اشههعارش بههر مبنههاى اعتقههاد درسههت 
کتههاب شههری  عالمههه امینههی آمههده و قسههمتی از  الغههدیر اسههت. شههرح حههال عبههدى در جلههد دوم 
 گوید:  اشعار و قصایدش به تناسب نقل شده است. امینی می

کههه در شههعرش کنههد و جایگههاه ارزشههمندش را در پیشههاپیش  کسهی  ترمههل و اندیشهه 
کشههیدن احادیهههث  کنههد، او را از پیشهههتازان، در بههه نظهههم  رجههال حههدیث مشهههاهده 

گسههترش اخبههار و  کمیههاب و ارزشههمند مههی یابههد و همههت واال وحههرص شههدید او در 
  47شود. در اشعارش مشاهده می بیت روایات وارده در ح  اهل

بحههار . در  شههیخ عبههاا قمههی نیههز هسههت الکنههی و االلقههاباش در  البتههه شههرح حههال اجمههالی
که از اصحاب امام ششم االنوار شهده اسهت.  اسهت، ذکهر  نیز احوال عبدى به مناسبت این 

کههه از ائمههه معصههوم دربههاره فضههایل و مناقههب ایههن  اشههعار عبههدى مضههمون روایههاتی اسههت 
کهه بههه ائمههههها را بههه شههعر در آورده اسهت. وى قصهه خانهدان رسههیده و او آن  یده معروفههی دارد 

 کند:  خطاب می
 ابههههههههوهم هههههههههو الصههههههههدی  آمههههههههن و اتقههههههههی

 
کههدى و صههد  بالحسههنی   48و اعطههی و مهها ا

ْعَطیاز مقایسه این شعر با آیات  
َ
ا َمْن أ ّمَ

َ
ْسهنَی   َفر َ  ِبالح  َقهی * َو َصهّدَ کهه ایهن  برمهی  َو اّتَ آیهد 
کهه ان طالهب سوره درباره اعطاى علهی بهن ابهی جهام داده اسهت، نهازل شهده و در آن و عملهی 

شههنیده و در  ایههن مههاجرا معههروف بههوده اسههت. احتمههااًل ایههن حقیقههت را از امههام ششههم  زمههان
                                                   

 .320، ص20، جالمیزان.  45
 .295، ص2، جالغدیر.  46
 .297. همان، ص 47
 .25، ص41، جبحار اَنوار.  48
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گونه به نظر می کرده است. بنابراین، این  که ابیهات عبهدی مؤیهد  ضمن شعر، مطلب را ذکر  آید 
که این آیات درباره علی بن ابی  نازل شده است.  طالب دیگری است 

 . سیاق آیات دیگر سوره و مصداق آیات انفاق در قرآن3-3
مفسران و دانشمندان علوم قرآنی همواره بهه ارزش و اهمیهت داللهت سهیا  در فههم درسهت 

به نظر فخر رازى بیشهترین لطهای  قهرآن در ترتیبهات و روابهط آیهات  اند. آیات قرآنی توجه داشته
یههین مجمههل و تخصههیص عههام و تقییههد زرکشههی داللههت سههیا  را در تب 49قههرار داده شههده اسههت.

 گوید:  داند و می مطل  و تنوع داللت راهگشا می
که مراد متکلم را می داللت سیا  از بزر  کغ از آن  ترین قراینی است  رساند و هر 

کند، در موارد مشابه آن دچار اشتباه می شود و در مناظرات خهود مغالطهه   فلت 
 50کند. می

 درباره آیات نخست سوره روایت آورده:  علی بن ابراهیم از امام باقر

ذا َیْغشی ْیِل َِ
کهه حه  والیهت علهی َو الّلَ پوشهیده و  مراد از اللیل زمانی است 

یایشان در دولت باطلشان صبر نمودند تا به پایان رسد.  ذا َتَجّلَ هاِر َِ
النهار  و الّنَ
که بر دولت باطل  لبه می  51یابد. قائم أهل البیت است؛ زمانی 

کتاب ْنثیدرباره  ابن شهر آشوب از امام باقر المناقب در 
 َْ َکَر َو ا که   َو ما َخَلَ  الّذَ آمده 

ْعطههیاسههت ...  ، فاطمههه«اَنثههی»و  ، أمیههر المههومنین«الههذکر»مههراد از
َ
هها َمههْن أ ّمَ

َ
قههی  َفر َو   َو اّتَ

ْسهنی َ  ِباْلح  گرفهت و بهه عههد خهویش  مهراد علهی  َصّدَ کهه روزه  کهرد و  هذایش را اسهت  وفها 
صدقه داد و خاتم خویش را در رکهوع نمهازش صهدقه داد و مقهداد را بهه دینهاری بهر نفهغ خهویش 

52ارجحیت داد و... 
 

ْعطیاما قمی درباره آیه 
َ
ا َمْن أ ّمَ

َ
قهی  َفر ْسهنی  َو اّتَ َ  ِباْلح  ْسهرى  َو َصهّدَ ه  ِلْلی  هر  َیّسِ مهاجرای  َفَسن 

کههرمابودحههداح را بههه نقههل از رسههول  َها گویههد:  و مههی53کنههد ، سههبب نههزول ذکههر مههیا ب  َجّنَ َو َسههی 
ْتَقی
َ َْ ْعلی، اتقی همان ابودحداح است و در ادامه درباره آیات پایانی ا

َ َْ ِه ا ّبِ  اْبِتغاَ  َوْجِه َر
َ
اّل َِ  

                                                   
 .110، ص10، جمفاتیآ الغیب.  49
 .200، ص2، جالبرهان.  50
 .425، ص2، جتفسیر القمی.  51
 .589، ص5، جتفسیر نورالثقلین  52
ْنِزَل ِفی َذلِ ». با عبارت  53
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دربهاره کنهد. او  را به آیه افزوده و مزجًا آن را تبیین مهی« عن امیر المؤمنین»، َو َلَسْوَف َیْرضی
کسی می نیز حدیث دیگری می« اَشقی» که آنچه را از رسول خهدا آورد و معنای آن را   داند 

کند. درباره والیت علی  54رسیده، تکذیب 
کریم علی بن ابی که خداوند او را بهه خهاطر انفها   طالب در آیات دیگر قرآن  کسی است 
 سوره بقره:  274مالش ستوده است؛ از جمله در آیات 

 
ِهدْم َو ََل َخدْ ٌ  ال َ ب ِ ْم ِعندَد َع ُُ ْجدُر

َ
ًِ َفَ ُهدْم أ ا َو َعًَلِنَید َهداِر ِسدر ً ْیدِل َو ال  َ

ْمَ ااَ ُم ِبال َ
َ
 ِلیَن ُشنِعُقوَن أ

َزُنوَن  ْم َیحْ ُُ   55.َعَ ْ ِهْم َو ََل 

 سوره مائده:  55و 
دد
ددِلیَن َءاَمُندد ْا ال َ

ُِ َو ال َ ُکُم اَّلُل َو َرُسدد ُل َمددا َوِلددی ُ ددْم ِإن َ ُُ َکدد َة َو  ددَ  َة َو ُیْؤُتددوَن الز َ ِلیَن ُشِقیُمددوَن الص َ
ِکُعوَن   56.َرا

 گوید:  عالمه طباطبایی می
که شیعه می که  گوید این سوره در ح  علی این  « مشابه»نازل شده، آن است 

ْؤتِی َماَله  َیتَزکی ِذى ی  ْتَقی اّلَ
َ َْ ا ا به  َجّنَ َکهو، قول َو َسی  هوَن الّزَ ْؤت  هوَن َو ی  ِکع  هْم َرا  َة َو ه 

 57)که به اجماع الاقل شیعه در ح  علی نازل شده( است.
ى و ابودحداح 3-4  . ثابت بن دحداح انصار

کتب رجهالی و منهابع تهاریخی دیهده نمهی شهود و ثابهت بهن  درباره نسب ابودحداح خبری در 
و را در نیمهه شود؛ اما آنچهه دربهاره ابهن دحهداح آمهده، فهوت ا دحداح همان ابودحداح فرز می

 دهد. مورد تریید قرار می اول هجرت پیامبر
 دحداح آورده است:  بن ثابت   ابن عبدالبر درباره
َعیم بن دحداح )دحداحه( بن  بن  ثابت  ایهاا، مشههور بهه ابودحهداح در  َ ْنم بهن   ن 

یسهته و بها بنی می  عجالن انیه  یها بنهی میان طایفهه بنی یهد بهن ز عهوف  مالهک بهن   ز

                                                   
 .424-425، ص2، جتفسیر القمی.  54
 .667، ص2، جمجمع البیان.  55
 .325، ص3. همان، ج 56
 .306، ص20، جالمیزان.  57
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  58مان بوده است.پی هم
کههه  ابههن اسههحا  از محمههد بههن یحیههی بههن حبههان، از عمههویش واسههع بههن حبههان نقههل مههی کنههد 

که ثابهت بهن عاصهم بهن عهدی را خوانهد و از او پرسهید: آیها او  دحهداح مهرد، پیهامبر هنگامی 
خویشاوندی دارد؟ عاصم جهواب داد: نهه و میهراث او بهه ابولبابهه، پسهر بهرادرش رسهید. در شهرح 

که در جنگ احد به شهادت رسیدحالش آم و به قولی او فقهط در آن جنهگ مجهروح شهد  59ده 
کهه مهدتی بعهد از جنهگ احهد  و به واسطه همان جراحت مرد و به قول راجهآ، برخهی مهی گوینهد 

 60هم زنده بوده است.
سهههوره بقهههره در جهههواب پرسهههش ثابهههت بهههن دحهههداح از  222بهههر پایهههه روایهههات، شهههرن نهههزول آیهههه 

که در روز احد فریاد می 61ض زنان بود.، درباره حیپیامبر  : زد آمده است 
د کان محم  ! أنا ثابت بن الدحداحِ، إن  قد ق ل، فان  اَّلل حی  َل  شا معشر ا نصار! إلی 

مظهددرکم و ناصددرکم، فجعددل یحمددل بمددن معددِ مددن  یمدد تو فقددات  ا عددن دشددنکم فددان  اَّلل
 المس مین. 

د تها بهه دسهت خالهد بهن ولیهد بهه شههادت رسهید و یعنی او بر دین و عقیده خود ثابت قدم بو
از صلآ حدیبیه بازگشت؛ یعنی حدود سه سال پغ  که پیامبر بنا به قول دیگر، پغ از این
 62از جنگ احد جان س رد.

گویههد از نسههب  دانههد و مهی امها ابههن حجهر، ثابههت بهن دحههداح انصههاری را  یهر از ابودحههداح مهی
که از هم پیمانان انصهار بهوده اسهت. بغهوی نیهز بهه  نابودحداح اطالعاتی در دست نیست، جز آ

کههرده و بههه واسههطه حمههاد بههن سههلمه، از ثابههت، أنههغ روایههت مههی کتفهها  کههه مههردی بههه  نههام او ا کنههد 
کههه مشههرف بههه بههاغ مههن اسههت، بفرماییههد آن را بههه مههن  پیهامبر کههرد: فالنههی نخلههی دارد  عههرز 

: آن را بههه نخلهی در بهشهت بههه او بهه مهرد فرمهود ببخشهد تها بهرای بهها م دیهواری بکشهم. پیههامبر
گفت: نخل تو را به با ی می ببخش. آن فرد قبول نکرد تا آن خرم؛ آن  که ابودحداح آمد و به مرد 

گفت: یا رسول اَّلل، نخل او را به با م خریدم و آن  مرد پذیرفت. ابودحداح نزد پیامبر آمد و 

                                                   
 .278، ص1، جاْلستیعاب.  58
 .1645، ص4. همان، ج 59
 .101، ص7، جاْلصابه.  60
 .503، ص1، جاْلصابه؛ 619، ص1، جالدرالمنثور.  61
 .444، ص2، جقاموا الرجال.  62
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کههردم. پیههامبر کههه در بهشههت از ان  چههه بسههیار خوشههه»فرمههود:  را بههه تههو تقههدیم  هههای خرمههایی 
گفهت: از بها م « ابودحداح است و این جمله را تکرار فرمود. وقتی همسهر ابودحهداح آمهد، بهه او 

کهرده که آن را به نخلی در بهشت معامله  گفهت: چهه خهوب معاملهه باید برویم  ای  ام. همسهرش 
که ابن حجر آن کرده گون و متعدد آمده  گونا  63آورد ... را میها  ای. این روایت به طر  

کهه مههی 245بنها بهر روایتههی ذیهل آیههه  ْقههِرز  اَّلَل َقْرضهًا َحَسههنًا فرمایهد:  سهوره بقههره  هِذی ی 
َ
َمههْن َذا اّل

ضههاِعَفه  َلههه   کثیههرة َفی  پرسههد: آیهها خداونههد از مهها قههرز  مههی ، ابودحههداح از پیههامبرأضههعافًا 
دهههد. ابههن حجههر نههام  ه مههیفرمایههد: بلههه و ابودحههداح بهها ش را صههدق مههی خواهههد؟ پیههامبر مههی

   64ابودحداح و این نقل را به طر  مختل  آورده است.
ْعطیقرطبی 

َ
ا َمْن أ ّمَ

َ
قی  َفر ْتَقی  َو اّتَ

َ َْ َها ا ب  َجّنَ َحد  ِعْنَده    * َسی 
َ
َِ ی * ما 

ْؤِتی ماَله  َیَتَزّکَ ِذی ی 
َ
* اّل

ْجزى کثهر  دانهد و مهی ابودحهداح مهی را همهه دربهاره  * َو َلَسهْوَف َیْرضهی  ِمْن ِنْعَمة  ت  کهه نظهر ا گویهد 
کهه آیهه  مفسران نزول سوره در شرن ابوبکر است و همانجها یهادآور مهی سهوره بقهره نیهز در  245شهود 

 65شرن ابودحداح نازل شده است.
کهه أبهو   نعهیم از فضهیل بهن عیهاز، از سهفیان، از عهوف بهن أبهی جحیفهه، از  نقل شهده اسهت 

کهه ابودحهداح کهرده  گفهت: از رسهول خهدا پدرش نقهل  کهه مهی بهه معاویهه  فرمهود: ههر  شهنیدم 
گیهرد، بهه مهن نزدیهک نیسهت. مهن بهرای خرابهی دنیها  کار  کغ تمام توانش را برای آبادانی دنیا به 

همین قول را ابن اثیر نیهز دربهاره ابودحهداح و خطهاب بهه  66ام و نه برای آبادانی آن. مبعوث شده
 کهه در زمهان حیهات پیهامبر -ح را از ثابت بن دحهداح این قول، ابودحدا 67آورد. معاویه می
 سازد. بیش از پیش برای ما متمایز می -وفات نموده 

 . معنای لغوی ابودحداح3-5
کتب لغت می  رویم. را ب ذیل واژه أب آورده است:  درباره معنای واژه ابودحداح به سراغ 

کان سببا فی إیجاد شی کل  من  ی  ی النبدی   ٍء أو صًلحِ أو ظهوره شسم  أبا، و لللک شسم 

                                                   
 .101-100، ص7، جْلصابها.  63
 . همانجا. 64
 .90، ص20، جالجامع ْلحکام القرآن.  65
کانت الّدنیا هّمته حّرم اَّلل علیه جهواری، فهإّنی بعثهت بخهراب الهّدنیا ولهم أبعهث بعمارتهها )66 -100، ص7، جاْلصهابه. من 

101  .) 
 .93، ص6، جاسدالغابه. 67
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ی اَّلل ع یِ و س م  -   68. أبا المؤمنین -ص  
کهه شهخص را بها ظههور صهفت و ویژگهی   عربهی  در زبان  تسمیه  های روش  ترین از شایع اسهت 

کلمههه اب مههی ابوالقاسههم نامیههده  . در همههین بههاب پیههامبر خواننههد ظههاهری یهها بههاطنی در پههغ 
که با فرقان آمده و فار  ح  کافر بهوده شده  ابوجههل  انهد یها عمهوی پیهامبر و باطل و مؤمن و 
 -شهد  خطهایی بهزر  محسهوب مهی که بهردن نهام علهی -نامیده شده است. در دوران اموی 

کنیه که ایشان با  کنیهه ابوزینهب ههم یهاد  شهد؛ چنهان ای دورتر نامیده مهی چه بسا  کهه از ایشهان بها 
  69شده است.

 می نویسند: «دحدح»ی ابن اثیر و طریحی هر دو در معنا
ْحَداُ     70القصیر السمین. : الد َ

بهه نقهل از  طالهب در بهاب شهمایل علهی بهن ابهی وقعة صهفین ( در 212نصر بن مزاحم )م
گفته است:   جابر و ابوحنیفه چنین 

َکاَن َعِ ی ٌ َرُجًًل َدْحَداحًا.  71َو 

 عالمه مجلسی نیز این قول را پذیرفته:
َکاَن َعِ ی ٌ   ُِ ن َ

َ
یدُل ِإَلدی َر  أ دَل َتمِ ْلجَ

َ
ْدَعدَا اْلَعْیَندْیِن أ

َ
داِجَبْیِن أ َذج َ اْلحَ

َ
ِِ أ ُجًًل َدْحَداحًا َعْبَ  اْلَقاَمد

ْهَ ِ...    72الش ُ

دهخدا  لغت نامهواژه دحداح در  73آورد. این مطلب را می المناقبو ابن شهرآشوب نیز در 
کهه ادامهه روایهت بها واژه  مؤیهد همهین مطلهب « ربهع القامهه»به معنای ربعه )میانه( اسهت؛ چنهان 

گویا امام علهی کنیهه  منهد بهوده مهردی بها قهدی میانهه و هیکهل است.  انهد و محتمهل اسهت بها 
گرفته باشد.  ابودحداح نیز در آن دوره، مورد خطاب قرار 

                                                   
 .57، صالمفردات.  68
 .128، صاْلختصاص.  69
 .103، ص3، جالنهایه؛ 348، ص2، جمع البحرینمج.  70
 .233، صوقعه صفین.  71
 .2، ص35، جبحار االنوار.  72
 .307، ص3، جمناقب آل أبی طالب.  73
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 گیری نتیجه
با توجه به آنچه بیان شد، اجماعی در مورد مّکی بودن سوره اللیل وجود نهدارد. سهبب نهزول 

کتهب رجهالی مشهاهده این س وره در منابع روایی انفا  ابودحداح ذکر شده است. بها تهدقی  در 
که ثابت بن دحداح و ابودحداح دو نفر بوده که ثابت در زمان جنگ احد یا اندکی پغ  شد  اند 

گهواهی علمهایی  کرده و ابودحداح تها زمهان معاویهه در قیهد حیهات بهوده اسهت. او بهه  از آن فوت 
که آیات دیگهری نیهز در بهاب انفها « اَتقی»د از چون ابن حجر مرا ههای او  در سوره اللیل است 
 نازل شده است. 
است، وجهود دارد.  که سبب نزول سوره اللیل، انفا  علی دال بر این حدیث معصوم

ههای خهویش را در  کهه آموختهه - شعر سفیان بن مصعب ثوری از یاران راستین امهام صهاد 
دربههاره آیههات سههوره اللیههل مؤیههد  -نمههوده اسههت  ب شههعر بیههان مههیدر  الهه بیههت مکتههب اهههل

 اسهت. سهابقه جعهل فضهایل علهی دیگری برای تریید این مضهمون از سهوی معصهومان
کتب تاریخی مورد تریید است و سیا  آیات سهوره و مؤیهدات قطعهی دیگهر  برای دیگران نیز در 

بهرای ایهن سهوره  زول بهودن علهیهای او نیهز بهر سهبب نه و انفا  در قرآن در مورد شرن علی
گذارد. همه این قرائن با توجه به معنای واژه ابودحداح و مناسبت این واژه با وصه   صحه می

کنیهه ابودحهداح را  شمایل امام علی به نقهل از نصهر بهن مهزاحم و ابهن شههر آشهوب، احتمهال 
 کند. تقویت می برای شخص امام علی

 کتابنامه
  . 1421جالل الدین سیوطی، بیروت: دار الکتاب العربی،  ،اْلتقان فی علوم القرآن _
کبر  فاری، محمود محرمی زرندی، قم: اْلختصاص _ ، محمدبن محمد مفید، تحقی : علی ا

  .1413الموتمر العالمی َلفیه الشیخ المفید، 
گزلههو، تههران: نشههر نههیأسهباب النههزول _ ،  ، علهی بههن محمهد واحههدی، متهرجم: علیرضهها ذکهاوتی قرا

 ش.1383
، أبههو عمههر ابههن عبههد البههر، المحقهه : محمههد علههی البجههاوی، اْلسههتیعاب فههی معرفههة اَصههحاب _

  .1412بیروت: دار الجیل، 
، علی بن محمد ابن اثیر، تحقی  و تعلی : الشیخ علهی محمهد أسد الغابه فی معرفة الصحابه _

 تا. الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی -معوز 

، أحمد بن علی ابهن حجهر العسهقالنی، تحقیه : عهادل أحمهد عبهد ابه فی تمییز الصحابهاْلص _
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  .1415الموجود وعلی محمد معوز، بیروت: دار الکتب العلمیه، 
، محمهههههد بهههههاقر مجلسهههههی، بیهههههروت: بحهههههار اَنهههههوار الجامعهههههة لهههههدرر اَخبهههههار اْلئمهههههة اَطههههههار _

َحیا التراث العربی،    .1403دار
  . 1416، سید هاشم بحرانی، تهران: بنیاد بعثت،آنالبرهان فی تفسیر القر _
  .1410، محمدبن عبداَّلل زرکشی، بیروت: دار المعرفه، البرهان فی علوم القرآن _
 ش.1382، تهران: سمت،  ، محمد هادی معرفتتاریخ قرآن _
کبیر، تاریخ قرآن _  ش.1369، محمود رامیار، تهران: امیر 

 تا. طوسی، بیروت: دار َحیا  التراث العربی، بی، محمدبن حسن التبیان فی تفسیر القرآن _
  .1421، جالل الدین سیوطی، بیروت: دار الفکر،التحبیر فی علم التفسیر _
، مقاتهل بهن سهلیمان، تحقیه : عبهد اَّلل محمهود شهحاته، بیهروت: دار تفسیر مقاتل بن سلیمان  _

  .1423َحیا  التراث، 
کاشانی، تهران: اتفسیر الصافی _   .1415نتشارات الصدر، ، مال محسن فیض 
کثیههر، بیههروت: دار الکتههب العلمیههه منشههورات تفسههیر القههرآن العظههیم _ ، اسههماعیل بههن عمههر ابههن 

  .1419محمدعلی بیضون، 
، عبدالرحمن بن محمهد ابهن ابهی حهاتم، تحقیه : اسهعد محمهد الطیهب، تفسیر القرآن العظیم _

  . 1419عربستان سعودى: مکتبة نزار مصطفی الباز، 
 ش.1367، علی بن ابراهیم قمی، قم: دار الکتاب، میتفسیر الق _

کههاظم محمههودى، تفسههیر فههرات الکههوفی _ کههوفی، تحقیهه : محمههد  ، ابوالقاسههم فههرات بههن ابههراهیم 
  .1410تهران: سازمان چا  و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، 

کنههز الههدقائ  و بحههر الغرائههب _ ،  ، محمههد بههن محمدرضهها قمههی، تحقیهه : حسههین درگههاهیتفسههیر 
 ش.1368ران: سازمان چا  و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، ته
، عبد علهی بهن جمعهه حهویزى، تحقیه : سهید هاشهم رسهولی محالتهی، قهم: تفسیر نور الثقلین _

  .1415انتشارات اسماعیلیان، 
 ش.1384، حمید رضا مستفید، تهران: وزارت ارشاد، تقسیمات قرآنی و سور مّکی و مدنی _

  .1415، محمد هادی معرفت، قم: موسسه النشر االسالمی، نالتمهید فی علوم القرآ _

 تا. ، ابن شهاب زهری، مرکز اطالعات و مدار  اسالمی، بیتنزیل القرآن _
  .1412، محمدبن جریر طبری، بیروت: دارالمعرفه، جامع البیان فی تفسیر القرآن _
 ش.1364، تهران: ناصر خسرو،  ، محمد بن احمد قرطبیالجامع َحکام القرآن _
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، عبهدالرحمن بهن محمهد ثعهالبی، بیهروت: دار َحیها  التهراث جهواهر الحسهان فهی تفسهیر القهرآن _
  .1418العربی، 

کتابخانهههه آیهههة اَّلل مرعشههههی الهههدر المنثهههور فهههی تفسهههیر المهههرثور _ ، جهههالل الهههدین سهههیوطی، قهههم: 
  .1404، نجفی

والفضهههل ، عبههد الحمیههدبن هبههة اَّلل ابههن ابههی الحدیههد، تحقیهه  محمههد ابشههرح نهههج البال ههه _
 تا. جا، دار احیا  الکتب العربیه، بی ابراهیم، بی

  .1407، مسلم بن الحجاج نیشابوری، بیروت: موسسه عزالدین و دارالفکر، صحیآ مسلم _
 ش.1366، عبدالحسین أمینی، تهران: دارالکتب اْلسالمیه،الغدیر _
وب ابههن ضههریغ فضههائل القههرآن و مهها أنههزل مههن القههرآن بمکههة و مهها أنههزل بالمدینههه، محمههدبن ایهه _

  .1408بجلی، دمش : دار الفکر، 
، قاسههم بههن سههالم، تحقیهه : مههروان العطیههه و محسههن خرابههة و وفهها  تقههی الههدین، فضههائل القههرآن _

کثیر، -دمش    .1415بیروت: دار ابن 
، عبههد الرحمهان بهن علههی ابهن جههوزی، بیهروت: موسسههة فنهون اَفنهان فههی عجائهب علههوم القهرآن _

  .1422الکتب الثقافیه، 
، محمدبن اسح  ابن ندیم، تحقی : محمدرضا تجهدد، تههران: انتشهارات اسهدی، فهرستال _

 ش.1350

  .1410، شوشتری، قم: دفتر انتشارات اسالمی، قاموا الرجال _

، احمههد بههن ابههراهیم ثعلبههی نیشههابورى، بیههروت: دار َحیهها  الکشهه  و البیههان عههن تفسههیر القههرآن _
  .1422التراث العربی، 

 ش.1372، صبحی صالآ، قم: منشورات الرضی، نمباحث فی علوم القرآ _
  .1421، مناع قطان، بیروت: موسسة الرساله، مباحث فی علوم القرآن _
، فخهر الههدین بهن محمهد طریحهی، محقهه : احمهد حسهینی اشهکوری، تهههران: مجمهع البحهرین _

 ش.1375ناشر مرتضوی، 
ناصههههر ، فضههههل بههههن حسههههن طبرسههههی، تهههههران: انتشههههارات مجمههههع البیههههان فههههی تفسههههیر القههههرآن _

 ش.1372خسرو،
، محمدبن عمر واقدی، محق : جونز ماردن، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات، المغازی _

 تا. بی
  .1420، بیروت: دار احیا  التراث العربی،  ، محمد بن عمر فخرالدین رازىمفاتیآ الغیب _
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، حسههین بههن محمههد را ههب اصههفهانی، تحقیهه : صههفوان عههدنان المفههردات فههی  ریههب القههرآن _
  .1412الدار الشامیة،  -بیروت: دارالعلم -دی، دمش داو
،  ، محمد بن علی ابن شهر آشهوب مازنهدرانی، قهم: انتشهارات عالمههمناقب آل أبی طالب _

1379  . 
، محمهد عبهد العظهیم زرقهانی، ترجمهه: محسهن آرمهین، تههران: مناهل العرفهان فهی علهوم القهرآن _

 ش.1385پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
  .1385، عبد الرحمان بن علی ابن جوزی، بیروت: دار الکتب العلمیه، الموضوعات _
، سهههید محمهههد حسهههین طباطبهههایی، قهههم: دفتهههر انتشهههارات اسهههالمی المیهههزان فهههی تفسهههیر القهههرآن _

  .1417ى مدرسین حوزه علمیه قم،  جامعه
حمهود محمهد ، مبار  بن محمد ابن اثیر جزری، مصحآ: مالنهایة فی  ریب الحدیث و اَثر _

 ش.1367موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،  : طناحی، قم
، مصهههحآ: عبهههد السهههالم محمهههد ههههارون، قهههم: مکتبهههة آیهههة اَّلل  ، نصهههر بهههن مهههزاحموقعههة صهههفین _

   .1404المرعشی النجفی، 
، حامهد دژآبهاد و مجیهد معهارف، مجلهه «سوره اللیهل 17-21سنت از آیات  بررسی تفسیر اهل» _

 .7ش، شماره1390(، سال سوم، پژوهشی -)علمیقرآن شناخت
لسهههان ، جهههواد سهههعدون زاده، فصهههلنامه «بیهههت سهههفیان بهههن مصهههعب عبهههدی شهههاعر اههههل» _

 .1ش، شماره1389پژوهشی(، سال دوم، دوره جدید،  -)علمیمبین
 




